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Concept-Notulen Jaarvergadering
}
Vereniging
Bewoners
Provenierssingel (VBP) 2012
Opening
Janine Kroeze zit voor en heet iedereen van harte welkom, met name ir. Anne
Mollema , ( Projectleider Singelplan) en Ivonne van Loon ( zorgmanager
Provenier).
Even wat korte mededelingen:
16 april is er een avondschouw onder begeleiding van Tom Warnink.
Verzamelen om 19.00 uur bij de Waerschut.
Patrick Corver is de ( tijdelijke) wijkagent: “Dit gebied is stabiel ook al zien wij
de zorgen met name Molenwaterweg in verband met criminaliteit.
20 april is er de presentatie van de Cultuurkaart/scout. Begint om 17.00 in het
Schieblock.
12 april komt de werkgroep Project Spoor – Provenierssingel bijeen in de
Twaalf Heeren om 17.30 voor informatie verstrekken aan belangstellenden en
kennis te maken met elkaar.
Het verslag van de jaarvergadering van 2011 wordt goedgekeurd.
Ivonne van Loon ( nieuwe zorgmanager van De Provenier)
Zij geeft aan dat zij graag in contact wil komen met de bewoners van de
Provenierssingel. Hoe dat vorm gegeven gaat worden is nog niet bekend maar
Ivonne wil graag dat De Provenier weer betrokken wordt bij de wijk.
Het gebouw van de Provenier is aangekocht door Steinmetz de Compaan . Wat
er verder met het gebouw gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.
Vragen /klachten en suggesties kunnen via de receptie schriftelijk aan haar
doorgegeven worden. Ook kan er contact met haar opgenomen worden via de
mail: i.van.loon@steinmetzdecompaan.nl en telefoonnummer: 06 34 38 04 88.
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Aan de aanwezigen wordt gevraagd of het bestuur nog een jaar het
belang de bewoners van de Provenierssingel mogen behartigen in de
Vereniging, dit wordt gehonoreerd.
Afscheid Hans Rombouts
Janine Kroeze memoreert alle activiteiten die Hans Rombouts vanaf 1999 voor
de singel en de Vereniging heeft betekend: voorzitter, vertegenwoordiger van
de VBP in verschillende werkgroepen, beginnend bij Perron -0-. Hans is
betrouwbaar, een goede bestuurder, hart voor kunst op de singel, heeft een
uitgebreid netwerk enzovoort.
Hans wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt als dank Het ProveniersBroodje: Dit Broodje werd oorspronkelijk uitgereikt aan mensen die zich enorm
hebben ingezet voor de Provenierssingel, niet wonend aan de singel. Dit laatste
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geldt al niet meer. Dit Provenierssingel-Broodje is gemaakt door keramiste
Tineke van de Broek.
Hans Rombouts vond dat het na ongeveer 10 jaar in het bestuur te hebben
} geweest en dat hij het stokje over kan dragen naar een
gezeten wel genoeg was
andere singelbewoner. Zijn laatste 2 projecten (Beeld van Klaas Gubbels
plaatsen en het singelplan mede helpen vormgeven) zijn gerealiseerd en Hans
kan naar zijn beleving met een voldaan gevoel stoppen.
Anne Mollema ( projectleider Singelplan)
Project Singelplan is goedgekeurd en wordt nu verder uitgevoerd. De laatste
ontwikkeling staan op de website www.rotterdam.nl/spoorprovenier.
Het is één plan maar wordt in twee fases uitgevoerd; er is al gestart aan de
Spoorsingel (start vervanging Hoevebrug) en in juni 2013 zal er gestart worden
aan de Provenierssingel. De riolering wordt aan beide zijden van de
Provenierssingel vervangen. De tramwissels/lussen zullen ook worden
vervangen om de geluidsoverlast te verminderen.
De beschoeiing wordt in juni 2013 verder afgemaakt, dit in verband met het
herstel van de vlonder.
De Kerkbrug: de fundering van deze brug is in prima staat maar er is nog geen
besluit genomen over gedeeltelijk of helemaal vervangen.
Voor de zomer wordt er nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de
vervanging riolering/grondwaterpeil en dergelijke.
Opmerkingen vanuit de bewoners:
 Op dit moment liggen er kiezelstenen tussen de tramlussen. Deze
steentjes worden tegen het beeld van Klaas Gubbels gegooid, zouden
deze stenen vervangen kunnen worden door gras?
 Tijdens de bagger werkzaamheden is de elektrische bedrading van de
fontein weggehaald. Kan dit weer worden teruggeplaatst zodat de
fontein weer aan kan? Dit zal gebeuren.
 Op de website staat ook informatie over het kappen van bomen en het
terugplaatsen, het Groenplan.
 Op de Proveniersstraat wordt de kruising met de Molenwaterweg weer
opnieuw bestraat,omdat dit niet correct gebeurd is.
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Financiën
Bert Moerkerk ligt het Excel-overzicht toe (zie elders op de website). 41% van
de bewoners heeft in 2011 contributie betaald. Dat is wel wat weinig om alle
activiteiten te kunnen bekostigen. Al met al zullen de activiteiten wat
eenvoudiger uitgevoerd moeten worden, vooral waar het Raamkunst betreft.
Op dit moment is er nog geen kascontrole uitgevoerd; dit zal binnenkort
gebeuren (inmiddels is bekend op donderdag 7 juni).
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op het financieel overzicht. Bert
Moerkerk wordt hartelijk bedankt voor het bijhouden van de financiën.
Jaaroverzicht 2011
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De singel is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen gedurende het
afgelopen jaar:
Werkgroep CS:
Bert Moerkerk
Werkgroep Groen: }
Wim van de Broek
Kunstcommissie:
Joyce Ryken en Annemiek Ouwekerk
Klankbordgroep:
Tom Arbman en Janine Kroeze
De vereniging was en is regelmatig in gesprek met de wijkagent, de
deelgemeente Noord/Coolsingel, gemeentelijke diensten o.a. directeuren Dienst
Stedenbouw en Volkshuisvesting, CBK en initiatiefgroep Boergoensevliet.
Er zijn nieuwe straatnaambordjes gekocht en opgehangen:
www.provenierssingel.nl.
Er is een nieuwjaarsreceptie gehouden.
Raamkunst 2011 is geweest met een minitentoonstelling van Klaas Gubbels en
foto’s gemaakt door de bestuursleden met als thema Kunst bij het water.
Plannen 2012
De Klankbordgroep Singelplan houdt de ontwikkelingen rondom de uitwerking
van het singelplan in de gaten.
Er is regelmatig contact met de wijkagent.
De website wordt bijgehouden met: de bode (verschijnt 1x per 6/8 weken),
actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de Provenierssingel, verslagen
van werkgroepen.
De bouwschutting C.S.: als er een activiteit staat gepland wordt er een poster
gemaakt met informatie hierover.
Raamkunst 2012: thema: Verborgen schatten aan de singel.
Het idee is dat de bewoners zelf hun eigen kunstschatten kunnen tonen.
Daarbij komt een persoonlijk verhaal van de bewoner over zijn of haar
kunstvoorwerp. Een bestuurslid zal voor de zomer langs komen om te
inventariseren wie er mee wil doen.
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Raamkunst 2013:
Het is dan een jubileum: 20 jaar Raamkunst en oplevering Singel *(+ Centraal
Station?).
Het idee is dat de kunstenaars, die ooit aan Raamkunst hebben meegewerkt,
worden uitgenodigd om nog een keer kunst aan te leveren. Daarnaast zal een
een jubileumboekje over de singel worden uitgegeven. Hans Rombouts wil deze
gaan verzorgen. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal het een boekje
worden met veel nieuw plaatmateriaal.
Oproep:
Wie wil er onze website onderhouden? Het zal ongeveer 1x per maand 1 uur in
beslag nemen. Het gaat erom dat er artikelen ( aangeleverd door bestuur) op de
website gezet gaan worden.
Singelfeest:
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Dit feest wordt niet door de VBP georganiseerd. Paul Absil wordt door Jerry
Polderman (van nummer ?)benaderd.
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Sluiting
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de belangstelling en bijdrage. Daarnaast
wordt iedereen van harte uitgenodigd om, op eigen kosten, een drankje te
drinken bij de Twaalf Heeren.

